POPULAR ACIDENTES DE TRABALHO
PEDIDO DE ALTERAÇÃO

Popular Seguros – Companhia de Seguros, S.A. – Sede Social: Rua Ramalho Ortigão, nº 51 - 1099-090 Lisboa – Portugal - CRCL / Pes. Col. 507 592 034 – Capital Social 7.500.000 Euro

Apólice: 11/
Entidade Produtora:

Nº Titular:
Nº entidade produtora:
Agradecemos o total preenchimento da proposta

PROPONENTE/TOMADOR DE SEGURO:
Nome:
Morada:
Localidade:

Código Postal:

e-mail:

NIF:

Telefone:

Telemóvel

Local de Atividade:

DADOS DO CONTRATO:
CAE EMPRESA nº
CAE Actividade principal (CAE Rev3)

Salários totais anuais

CAE:
CAE secundário
CAE 1:
CAE 2:
CAE 3:
TOTAL:

% de salários afectos
%
%
%
100 %

COBERTURAS:
 Acidentes de Trabalho
Salário Integral
Não
permanentes
FRACIONAMENTO:
Mensal
Trimestral

Sim →

Incapacidade Permanente

Semestral

Anual

Incapacidades temporárias e

Único (Seguro Temporário)

Prémio Fixo com nomes – os dados devem ser preenchidos no ficheiro disponibilizado para o efeito
onde deve identificar :
inserções
eliminações
atualizações

Prémio Variável / Folhas de férias – deverá utilizar a Declaração de
Remunerações entregue na Segurança Social e remeter-nos para o endereço de
e-mail folhasferiasAT@popularseguros.pt

Anual renovável
Próximo vencimento:

Montante previsível do total da massa salarial segurar ___________________€
(inclui subsídio de férias e 13º mês)
Nº máximo de trabalhadores em serviço simultâneo
_______________________________
Próximo vencimento: 1 de Janeiro
Acerto do prémio:
Anual
Semestral

1º dia do mês que contratou o seguro
1º dia do mês seguinte à contratação do

Temporário
Data início
/ /
Data termo
/ /

seguro

PAGAMENTO DE PRÉMIOS / AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA:
Autorizo a Popular Seguros – Companhia de Seguros, S. A. a debitar a minha(nossa) conta bancária IBAN PT 50
da apólice, comprometendo-me a ter esta conta habilitada para o efeito.
Data:

/

, através do sistema de débitos diretos, pelas importâncias correspondentes ao prémio

/
(assinatura conforme Bilhete de Identidade + carimbo da empresa)

Tel. 808 020 545 ou +351 217 807 380 (Atendimento exclusivo a Clientes, dias úteis das 9h às 17h, custo de chamada local)
Fax +351 213 808 331
email: geral@popularseguros.pt
www.popularseguros.pt
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PROPONENTE/TOMADOR DE SEGURO:
QUESTIONÁRIO:
São cumpridas toda as disposições legais sobre segurança, higiene e saúde nos locais de trabalho?

Sim

Não

Existem na Empresa, serviços de prevenção e segurança constituídos, pelo menos, por um responsável próprio e a tempo
inteiro?
Sim
Não → Se sim, indique quem:
Existem na Empresa meios de proteção individual e coletiva?

Não

Sim →

Se sim, indique quais

Todos os funcionários, colaboradores com contrato de trabalho ou equiparado, gerentes, praticantes e estagiários ficam
seguros por esta apólice?
Sim
Não
As pessoas seguras deslocam-se em serviço, em veículos motorizados de duas rodas?

Não

Sim

Aos Domingos?

A empresa, cujos trabalhadores se pretendem segurar, apresenta alguma característica que agrave o seu próprio risco
traumatológico quando comparada com a actividade commumente desenvolvida por outras empresas classificadas
segundo o CAE no mesmo ramo de actividade?
Sim
Não → Se sim, indique qual:
Algumas das pessoas são portadoras de próteses (excepto estéticas e estomatológicas)?

Sim

Não

Se sim indique quem:

As pessoas seguras podem trabalhar:
Aos Sábados?

Existe algum trabalhador afectado de incapacidade permanente?
Não
Sim → Se sim, indique quem:

Em dias feriados?

Fora das horas normais?

As pessoas seguras deslocam-se em serviço, ao estrangeiro, para além de Espanha?
Não
Sim → Se sim, indique: Só para Países Europeus
Para qualquer parte do mundo
OBSERVAÇÕES:

DECLARAÇÕES:
O Tomador de Seguro toma conhecimento que a Popular Seguros não celebra, em nenhumas circunstâncias, contratos de seguro de Acidentes de Trabalho com empresas, salvo convenção em contrário, devidamente estipulada nas Condições
Particulares:
- cuja atividade não esteja conforme ao CAE rev3 (Código de nomenclatura das Atividades Económicas) que lhe está atribuído, pelo que de boa fé declara que a actividade da empresa coincide com a descrição dos códigos CAE rev3 que lhe
estão atribuídos.
- cujos funcionários não estejam devidamente inscritos no Regime de Segurança Social que lhes compita, pelo que de boa fé declara que todas as pessoas seguras ou a segurar por esta apólice estão devidamente inscritas no competente
regime de Segurança Social.
O Tomador de Seguro toma igualmente conhecimento que:
- deve enviar atempadamente à seguradora as respetivas folhas de férias mensais, sob pena de aplicação das cláusulas penais previstas na apólice.
- a Popular Seguros considera as deslocações de trabalhadores ao estrangeiro para além de Espanha, por períodos superiores a 15 dias como um agravamento de risco. Assim, o Tomador de Seguro, compromete-se a indicar à Popular Seguros
a identificação dos trabalhadores que se desloquem ao estrangeiro em serviço por períodos superiores a 15 dias, nos períodos de 14 dias a contar do conhecimento da viagem, sob pena das indemnizações devidas, em caso de acidente no
estrangeiro se reduzirem em 20%, em aplicação do disposto na alínea b) do nº1 do Artº 94º do DL 72/2008, de 16 de Abril. Sendo a comunicação correctamente efectuada, a Popular Seguros reserva-se no direito de cobrar um prémio
adicional, até ao máximo de 20% calculado sobre o salário anual seguro do viajante.
- a Popular Seguros não celebra, em nenhumas circunstâncias, contratos de seguro de Acidentes de Trabalho que envolvam as atividades que se encontram excluídas indicadas nas Condições Gerais, pelo que de boa fé declara que a empresa
não se dedica nem tem intenção de se dedicar a nenhuma dessas atividades.
Para efeitos do disposto no nº 4 do Art. 24º do Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, o Tomador do Seguro declara ter tomado conhecimento de que está obrigado, antes da celebração do contrato, a declarar com exatidão todas as
circunstâncias que conheça e razoavelmente deva ter por significativas para apreciação do risco, sob pena de, em caso de incumprimento desta obrigação, o Segurador pode invocar a anulabilidade do contrato, nos termos do Art.
25º do mesmo diploma.
O Tomador de Seguro declara ter recebido as Condições Gerais e Especiais do Seguro com as disposições da apólice, cujos conteúdos tomou prévio conhecimento. Mais declara que, previamente à contratação, lhe foram facultadas
todas as informações que necessitava para a compreensão do produto que subscreveu, tendo ficado esclarecido quanto à sua natureza.

A aceitação do risco definido nesta proposta está sujeita a análise por parte da Seguradora pelo que as condições do seguro serão as que daí resultem. A proposta por si só, não assegura a cobertura dos riscos, sendo que,
salvo convenção em contrário, esta apenas se verifica a partir do momento do pagamento do prémio ou fracção, nos termos do Artigo 6º do Decreto-Lei n.º 122/2005 de 29 de Julho.
Os dados recolhidos para efeitos deste contrato são processados automaticamente e destinam-se à utilização nas relações contratuais e comerciais com a Popular Seguros e o Grupo Banco Popular. Os interessados podem aceder à informação
que lhes diga respeito, solicitando a sua correcção e aditamento ou eliminação mediante contacto escrito, junto da Popular Seguros.
Os dados referentes a pessoas colectivas ou equiparados agora recolhidos, bem como os que vierem a ser fornecidos aquando da participação de um sinistro, poderão ser comunicados à Associação Portuguesa de Seguradores para integrarem
o sistema de Base de Dados de contratos de seguros de Acidentes de Trabalho de pessoas coletivas ou equiparados, cujo acesso é reservado às empresas de seguro aderentes, autorizadas a explorar o seguro de acidentes de trabalho em
Portugal. Os interessados têm direito de conhecer o conteúdo dos registos constantes da Base de Dados, que lhe digam diretamente respeito, solicitando a sua correcção, aditamento ou eliminação, mediante pedido apresentado junto da
Popular Seguros S.A.
Assinatura Proponente / Tomador de Seguro + Carimbo da Empresa
Data:

/

/
(conforme Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão)

Tel. 808 020 545 ou +351 217 807 380 (Atendimento exclusivo a Clientes, dias úteis das 9h às 17h, custo de chamada local)
Fax +351 213 808 331
email: geral@popularseguros.pt
www.popularseguros.pt
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